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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh 

 quý IV năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2023 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUÝ IV NĂM 2022 

1. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh  

a) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của 

cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu (thường lệ giữa năm 2022).  

Qua giám sát cho thấy: Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tiếp tục được 

UBND tỉnh và các ngành quan tâm thực hiện; nội dung kiến nghị đã được tiếp 

thu, xem xét giải quyết và trả lời đạt 100%, trong đó nội dung được tiếp thu, giải 

quyết xong là 127/210 kiến nghị, đạt 60,47%1. Hầu hết các kiến nghị đã được trả 

lời rõ ràng, có tiến độ thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri trên địa bàn. 

Các ngành và địa phương đã quan tâm theo dõi, nắm bắt cụ thể vấn đề cử tri phản 

ánh, đã đề ra giải pháp giải quyết ngày càng hiệu quả hơn. Các nội dung trả lời 

mà cử tri chưa đồng tình, tiếp tục kiến nghị, đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo 

các sở, ngành chuyên môn tiếp tục xem xét trả lời. Những kết quả đạt được trong 

việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa 

phương đối với nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả, 

hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, củng cố lòng tin, sự tín nhiệm của nhân 

dân đối với chính quyền các cấp ở địa phương.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ ra một 

số hạn chế trong công tác tổng hợp cũng như  giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri và một số vấn đề còn tồn tại được ghi nhận qua kết quả khảo sát thực tế 

của các Ban HĐND tỉnh.  

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc giải quyết kiến nghị cử tri, 

đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh 

đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện 04 nội dung và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 02 nội dung. 

b) Giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân:  

 
1 Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ giải quyết gửi đến sau kỳ họp thứ hai (kỳ họp giữa năm 2021), trước và sau 

kỳ họp thứ ba (kỳ họp cuối năm 2021) là 90,96%. 
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Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 

giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 

dân do HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu 

Quốc hội ở địa phương chuyển đến. Theo đó, trong kỳ giám sát (từ ngày 01/5/2022 

đến 31/10/2022), số đơn, thư do HĐND tỉnh chuyển các cơ quan có thẩm quyền là 

44 đơn, các cơ quan đã giải quyết xong 33 đơn, đạt 75%; còn 11 đơn đang tiếp tục 

giải quyết. Ngoài ra, còn 06 đơn thư còn tồn từ kỳ giám sát trước do HĐND tỉnh 

chuyển đến đang tiếp tục giải quyết. 

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết đơn, thư chưa thực hiện nghiêm việc thông báo tiếp nhận đơn, thư và thông 

báo kết quả giải quyết đơn, thư cho cơ quan chuyển đơn. 

Trên cơ sở kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết đơn, thư thực hiện 

nghiêm quy định của pháp luật về thông báo việc tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh và thông báo kết quả giải quyết về Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, yêu cầu các cơ quan Công an tỉnh, Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh, UBND và Chi nhánh Văn phòng đất đai thành phố Thủ Dầu 

Một tập trung giải quyết một số vụ việc cụ thể còn vướng mắc. 

 2. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

Các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề theo từng lĩnh vực 

phụ trách, cụ thể: 

a) Ban Kinh tế - Ngân sách: Tổ chức giám sát về tình hình chấp hành pháp 

luật trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.  

Qua giám sát cho thấy, tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động xây 

dựng kinh doanh nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh, các sở, 

ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt; các quy định pháp luật được kịp thời 

triển khai và cơ bản tuân thủ đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 

còn một số tồn tại, vướng mắc. Nguyên nhân do thể chế, quy định pháp luật của 

Trung ương chưa phù hợp, còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo, cần kịp thời sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp; công tác phối hợp giữa các sở, ngành của tỉnh, 

UBND cấp huyện chưa thật sự nhịp nhàng, mất nhiều thời gian; công tác lập quy 

hoạch chi tiết còn vướng mắc; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với các dự án nhà ở thương mại còn khó khăn; việc xác định giá tính tiền 

sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính còn khá chậm; một số dự án chậm tiến 

độ, kéo dài nhất là các dự án trước năm 2016; công tác quản lý sau khi hoàn thành 

dự án chưa được chú trọng… 

Sau giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh, UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, UBND cấp huyện quan tâm triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như việc chấp hành pháp luật 

trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian tới. 
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b) Ban Pháp chế: Tổ chức giám sát về chuyên đề về công tác thi hành án dân 

sự trên địa bàn tỉnh. 

Qua giám sát cho thấy: Trong bối cảnh tình hình biên chế của ngành thi hành 

án dân sự còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả năm 2022 có nhiều chỉ tiêu đều 

vượt và tăng cho thấy sự nỗ lực lớn của ngành thi hành án dân sự. Trong năm, 

ngành thi hành án dân sự Bình Dương đã thi hành xong 13.947 việc, tăng 20,91% 

so với năm 2021; tổng số tiền thi hành xong 3.022.611.625.000 đồng, tăng 121% 

so với năm 2021. Song song đó, việc xác minh, phân loại án; nội dung, hình thức 

thông báo về thi hành án được thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật. Đối 

với các vụ việc có huy động lực lượng, công tác hỗ trợ cưỡng chế được thực hiện 

đảm bảo. Các cuộc cưỡng chế đều thành công và không xảy ra tình trạng mất an 

ninh, trật tự tại địa phương. Công tác phối kết hợp giữa nhà tạm giữ Công an và 

cơ quan thi hành án thuận lợi và có hiệu quả. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số khó khăn, tồn tại, hạn chế như: 

thiếu biên chế, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng; kết quả thi hành án về việc chỉ 

đạt tỷ lệ 76,22% (thiếu 5,28% so với chỉ tiêu Tổng cục giao); việc triển khai, thực 

hiện một số quy định về thi hành án dân sự chưa đảm bảo thời gian; công tác phối 

hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan thực hiện việc cưỡng chế thi hành án 

dân sự của một vài đơn vị cấp huyện chưa thật sự kịp thời… 

Sau giám sát, Ban Pháp chế kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện và Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh một số vấn đề cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2023 

1. Thường trực HĐND tỉnh 

- Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực HĐND tỉnh năm 2023. 

- Tổ chức giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về: “Tình 

hình kết quả thực hiện chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh Bình Dương”.  

- Tổ chức chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tình hình và 

kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh”. 

2. Các Ban của HĐND tỉnh 

- Giám sát UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ tám (thường lệ cuối năm 2022) và xem 

xét các nghị quyết do HĐND các huyện, thị xã, thành phố ban hành tại kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát về tình hình triển khai thực hiện 

chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp 

Tết Nguyên đán năm 2023.  
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Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND tỉnh quý IV năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2023./. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                    

- Lãnh đạo VP; 

- Các phòng; App, web. 

- Lưu: VT, Th.Trg. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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